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Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ,ul. Prosta 10 

(nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego( 

Nr postępowania: ZP-01/2013 

ZATWIERDZAM 

13.06.2013  ........................................... 

(podpis kierownika jednostki) 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej (SIWZ) 

na dostawę niszczarek dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach  
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I. Zamawiający: 

Zamówienia publicznego udziela:  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ,ul. Prosta 10, 25-366 Kielce 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach  
ul. Prosta 10 ;   25-366 Kielce. Godziny pracy:  Od poniedziałku  do piątku w godzinach od 8:00 do 

16:00; 
 tel 41/340-54-41; Fax 41/340-53-61 

adres internetowy www.kielce.wsa.gov.pl  

e-mail; przetarg@kielce.wsa.gov.pl  

(nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego) 

NIP  657-26-20-103 REGON  260006998 

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 

2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p. 

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy p.z.p. 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 niszczarek dla: Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10 ;   25-366 Kielce 

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

2. Założenia: 

1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowe niszczarki (rok produkcji nie 

wcześniej niż z 2012 roku), zwane dalej „urządzeniami”, o parametrach granicznych 

określonych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - „Parametry graniczne” ;Wszystkie 

urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być     fabrycznie nowe i                     

pochodzić z bieżącej produkcji. Dostarczony sprzęt musi spełniać wymogi 

obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną 

również za szkody wyrządzone innym osobom, jeżeli szkoda powstała z przyczyn 

tkwiących w dostarczonym sprzęcie. 

2) Wykonawca dokona na swój koszt instalacji i uruchomienia urządzeń u Zamawiającego; 

3) Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca;  

          4)Wymaga się udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na oferowane urządzenie; 

              Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie  z załącznikiem nr 2 do SIWZ i  

               warunkami  określonymi w projekcie umowy 

3. Kod CPV:  30191400-8 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

http://www.kielce.wsa.gov.pl/
mailto:przetarg@kielce.wsa.gov.pl
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6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający wymaga, aby urządzenia zostały dostarczone i zainstalowane, a następnie przekazane 

do używania w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

V. Warunki i wymagania stawiane Wykonawcom: 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;    

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga 

dołączenia do oferty: 

1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w ust.1 - 

treść oświadczenia znajduje się w druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ  

3. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

określonych w ust. 1 na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 

zostanie dokona na zasadzie: wykonawca spełnia / nie spełnia poszczególne warunki. 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.  

Zamawiający żąda dołączenia do oferty: 

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 

ust.1 ustawy p.z.p.  - druk oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.  

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 

2 ustawy p.z.p. (wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację 

lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 

upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 

nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego) 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

p.z.p. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 2 składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
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potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę przesłanki braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na podstawie złożonego oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Ocena spełnienia przesłanki braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. zostanie dokona na zasadzie: 

wykonawca spełnia / nie spełnia przesłanki braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

7. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 

1) wypełnionego druku oferty, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ 

2) wypełnionego załącznika nr 2 do SIWZ 

3) podpisanego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 

4) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez 

pełnomocnika 

5) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego 

Obowiązujące zasady ! 

1. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, z zastrz. ust. 2 i 3 

2. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 - (nie dotyczy pełnomocnictwa), 

w przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwość co do jej prawdziwości. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

VI. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej: 
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnie inną 

trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną 

do reprezentowania Wykonawcy.  

3. Każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno 

ponumerowana.  

4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób 

umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (przekreślone), parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

5. Ofertę należy złożyć na druku „OFERTA”- załącznik nr 1 do SIWZ, bez nanoszenia 

jakichkolwiek zmian. 

6. Cena określona w ofercie musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na 

wartości zależne od wielkości zamówienia, zawierająca koszty: 

* zakupu urządzenia, 

* transportu i ubezpieczenia transportu urządzenia, 

* instalacji i uruchomienia urządzenia u Zamawiającego, 

* innych opłat (jeżeli Wykonawca takie przewiduje) 

Cena oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku oraz zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Cena powinna być wyliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o 

cenach (Dz. U z 2013 r. poz. 385). 

Kwota ofertowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym 

negocjacjom. 

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w złożonej ofercie części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcy. W przypadku nie wskazania części zamówienia, która 

ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie 

wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 

8. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające zastrzeżeniom 

powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 

9. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona 

w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie. Koperta z ofertą powinna być opatrzona w dane 

Wykonawcy oraz w napis : 

„Postępowanie nr ZP-01/2013 - Oferta na dostawę niszczarek dla Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach,  nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 21.06.2013 roku”. 

10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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12. Oferta złożona po terminie przewidzianym na składanie ofert zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

VII. Odrzucenie oferty: 

Oferta zostanie odrzucona w przypadku, jeżeli: 

1. jest niezgodna z ustawą: p.z.p. 

2. jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p.  

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji 

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub niezaproszonego do składania ofert 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny 

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy p.z.p.. 

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów 

VIII. Ocena ofert: 

1. Oferty oceniane będą w oparciu o następujące kryteria: 

 

LP NAZWA KRYTERIUM WAGA  

1 CENA 100 % 

 
2. Sposób obliczania wartości punktowej  kryteriów: 

1/ Kryterium nr 1 „Cena” oceniane będzie jak niżej 

X= 

oC

Cmin
x 100 pkt 

gdzie: 

X - wartość punktowa ocenianego kryterium 

Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert 

Co - cena ocenianej oferty 

Założenie:  

1) Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu 

zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej  

2) 100% (waga kryterium „Cena”) - oznacza, że w postępowaniu można uzyskać max. 100 pkt. 

w ramach kryterium ceny (100% ze 100 pkt.) 

3) Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie 
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koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne bonifikaty. 

3. Ocena końcowa oferty: 

Są to punkty uzyskane za kryterium wymienione w punkcie 1. Maksymalnie Wykonawca może 

uzyskać 100 pkt. 

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcami z 

zachowaniem  formy pisemnej.  

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się 
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i emaila. Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje faksem lub emailem, jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej 
dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów, 
faksu, emaila Zamawiającego zostały podane w pkt. I niniejszej specyfikacji. 

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, 
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu , emaila podany przez Wykonawcę zostało mu 
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Korespondencję należy kierować na adres: 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10 ;   25-366 Kielce 

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

5. Godziny pracy Zamawiającego są następujące: 08:00 - 16:00. 

6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

w sprawach formalno-prawnych: 

Bożena Pniewska 

(imię i nazwisko) 

tel/fax 41 34 05 441, fax: 41 34 05 361, 

w sprawach merytorycznych: 

Jacek Zdeb 

(imię i nazwisko) 

tel/fax 41 34 05 297, fax: 41 34 05 361, 

X. Udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

1. Wykonawcy może złożyć wniosek do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wyłącznie 

na piśmie, nie później do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert (art. 38 ust. 1 ustawy p.z.p.). 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
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którym mowa w ust. 1. 

5. Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez 

ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy p.z.p.). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 

XI. Wadium : 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia wadium  

XII. Termin związania ofertą: 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin  

składania ofert. 

XIII. Miejsce i termin składania ofert  

Oferty należy składać osobiście, lub pocztą - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - 

w zaklejonych nieprzeźroczystych kopertach w siedzibie Zamawiającego: Biurze Podawczym pok. Nr 

103, do dnia 21.06 2013 r. do  godz. 9 : 50 

XIV.  Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia tj. 21.06.2013 r. o godz. 10 : 00 w siedzibie, 

Zamawiającego: Sala Konferencyjna p. nr 308  

XV. Umowa: 

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walucie innej niż PLN. 

2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego: 

1) Strony oraz data umowy 

2) określenie przedmiotu umowy - zgodnie z SIWZ; załącznikiem do umowy będzie 

wypełniona tabela zawierająca parametry techniczne oferowanego urządzenia 

(załącznik nr 2 do SIWZ), którą Wykonawca złożył wraz z ofertą   

3) termin dostawy urządzeń - zgodnie z SIWZ 

4) postanowienia rozdziału III SIWZ „opis przedmiotu zamówienia” 

5) zasady zmiany umowy  i rozstrzygania ewentualnych sporów z uwzględnieniem 

zapisów Działu IV - Umowy w sprawach zamówień publicznych - ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

6) Zapis określający, że spory mogące powstać na tle zawartej umowy strony będzie 

rozstrzygał sąd właściwy ze względu na Zamawiającego. 

XVI.  Formalności związane z podpisaniem umowy: 

1. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym niż 5 

dni, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed 
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upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 

ustawy p.z.p. 

3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 

wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie.   

4. Przed podpisaniem umowy strony ustalą: osoby reprezentujące Wykonawcę oraz 

Zamawiającego. 

5. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w dwóch egzemplarzach - po jednym dla każdej 

ze stron umowy. 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

XVIII. Udostępnianie dokumentacji:  

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. 

2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia  

3. Wykonawca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udostępnienie 

dokumentów (w przypadku ofert - tylko w części nie zastrzeżonej przez Wykonawców), a 

Zamawiający określi pisemnie termin i miejsce udostępnienia dokumentacji.  

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w dziale VI „środki ochrony prawnej” ustawy p.z.p.. 

2. Przepisy dotyczące odwołania zostały zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy p.z.p. 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

4. Przepisy dotyczące skargi do sądu zostały zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy p.z.p. 

Załączniki : 

Załącznik nr 1 - druk „Oferta” 

Załącznik nr 2 - parametry techniczne urządzenia (tabela)  

Załącznik nr 3 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcy 

Załącznik nr 4 – projekt umowy 
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Załącznik nr 1 

do SIWZ 

      dnia       

pieczątka firmy 

      

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

OFERTA 

I. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Pełna nazwa Wykonawcy:       

Adres siedziby:       

NIP:       REGON:       

Tel.       Fax       

II. Przedmiot oferty: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 niszczarek dla: Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10 ;   25-366 Kielce 

(nazwa (firma) i adres Zamawiającego) 

2. Założenia: 

1) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fabrycznie nowe niszczarki (rok produkcji nie 

wcześniej niż z 2012 roku), zwane dalej „urządzeniami”, o parametrach granicznych 

określonych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ - „Parametry graniczne (...)”; 

2) Wykonawca dokona na swój koszt instalacji i uruchomienia urządzeń u Zamawiającego; 

3) Koszty transportu i ubezpieczenia transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca;  

III. Cena oferty: 

Ustalamy cenę niszczarek (urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2012 r.) na 

kwotę: 

netto:       zł (słownie:      ) 

brutto:       zł (słownie:      ) 

IV. Podwykonawca: 

Informujemy, że zamierzamy / nie zamierzamy
*)
 powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 
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Zakres prac powierzonych podwykonawcy:       

*)
 niewłaściwe skreślić 

V. Załączniki i dokumenty złożone przez Wykonawcę łącznie z ofertą: 

(Przedkładamy wszystkie wymagane w  SIWZ dokumenty jako załączniki do naszej oferty).  

Oświadczenia: 

* Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post. (zał. nr 3 do 

SIWZ) 

- str.       oferty 

Dokumenty: 

* Dokument rejestracyjny działalności gospodarczej - str.       oferty 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących 

wspólnie 

- str.       oferty 

* Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 

(w przypadku składania oferty przez pełnomocników) - str.       oferty 

* Inne:  - str.       oferty 

Inne: 

* Tabela zawierająca parametry techniczne niszczarek (zał. 2 do SIWZ) - str.       oferty 

* Inne:  - str.       oferty 

* Inne: - str.       oferty 

* Inne: - str.       oferty 

VI. Oświadczenia Wykonawcy : 

Oświadczam(y), że Wykonawca spełnia warunki, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  

Oświadczam(y), że Wykonawca: 

1) uważa się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania 

ofert 

2) w przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej 

umowy w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym  
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Oferta została złożona na       ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi 

załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego. 

................................................................................... 

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do umowy 

Przedmiot zamówienia: Dostawa niszczarek 

Ilość:  25 sztuk 

 
L.p. Wymagania Warunek 

graniczny 

(TAK/NIE) 

Parametry oferowane 

 

1 Szczelina wejściowa min. 240 mm 

podać 

            

2 Niszczarka tnąca na paski o 

szerokości mniejszej niż 4 mm 

podać 

            

3 Niszczenie min.30 kartek 

jednorazowo (70g/m2) 

podać 

            

4 Kosz min. 35 l 

podać 

            

5 Niszczenie papieru, zszywek, 

spinaczy , płyt CD oraz dyskietek, 

Podać 

            

6 Jedna szczelina wejściowa do 

niszczenia papieru, CD i dyskietek, 

 

            

7 Wałki tnące monolityczne,             

8 Urządzenie przystosowane do pracy 

ciągłej 

            

9  Kosz nie wymagający użycia 

worków plastikowych, 

            

10 Stabilna konstrukcja pozycjonowana 

na nóżkach 

            

11 Metalowe koła zębate oraz 

przekładnie napędu 
 

            

12 Model / typ urządzenia.             
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L.p. Wymagania Warunek 

graniczny 

(TAK/NIE) 

Parametry oferowane 

 

Podać 

13 Producent 

Podać 

            

14 Rok produkcji:  

(nie wcześniejszy niż 2012) 

Podać 

            

15 Okres gwarancji na noże tnące min. 20 

lat. 

Podać 

            

16 Instrukcja obsługi w języku polskim.             

17 Okres gwarancji na urządzenie: min. 24 

miesiące. 

Podać 

            

 
Oświadczamy, że oferowane niszczarki o wyżej wymienionych parametrach są kompletne, a po 

zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem.  

................................................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

      dnia       

pieczątka firmy 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dalej p.z.p. na  dostawę niszczarek dla Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Kielcach  

(wskazać tryb) (wskazać przedmiot zamówienia) 

nr postępowania: ZP-01 / 2013 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

 zamówienia publicznego Wykonawcy 

Oświadczam, że       nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie  

(oznaczenie Wykonawcy) 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

dalej p.z.p. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona lub zostali zobowiązani do zapłaty kary 

umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% 

wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które 

uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 

powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo 

wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem 

postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości 

umowy; 

3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
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społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego; 

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 
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10)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary, 

11)    wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, 

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2009 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia 

się wyroku, 

12)    wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2009 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku. 

................................................................................... 

(podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 

PROJEKT UMOWY 
        

        
 

zawarta w dniu .................................... w Kielcach pomiędzy: 

WOJEWÓDZKIM SĄDEM  ADMINISTRACYJNYM W KIELCACH 

UL PROSTA 10  25-366 KIELCE , NIP: 657-26-20-103 

reprezentowanym przez : 
 
DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KIELCACH  - LESZKA DZIERWĘ  
 

zwanego dalej Zamawiającym, a 

...................................................................................... 

................................................................ 

NIP: ...................................... 

reprezentowaną przez : 

....................................................................................................................................................... 

zwanego dalej Wykonawcą. 
o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje niszczarki biurowe w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z 
wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 2 

1. Wykonawca dostarczy niszczarki do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w Kielcach przy ul. Prostej 10, 
zwanego dalej miejscem dostawy. 

2. Wykonawca dostarczy niszczarki jednorazowo do dnia ……………-2013 r. O terminie dostawy Wykonawca 
powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia 
lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.  

4. Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa. 
5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu ich odbioru w miejscu dostawy. 

Sprawdzenie towarów będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w 
szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru 
sprzętu zostanie sporządzony protokół. 

6. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tego sprzętu, przede wszystkim karty 
gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu. 

7. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia 
sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu Zamawiającemu. Za dzień wydania 
sprzętu zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez Zamawiającego zgodnie z 
procedurą określona w ust.5. 

 
 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę za niszczarki biurowe na podstawie oferty w kwocie …. zł brutto ( słownie: 
…………………………………………………). Cena obejmuje koszty transportu i rozładunku oraz instalacji i uruchomienia 
urządzeń u Zamawiającego. 

2. Zapłata ceny nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto bankowe 
Wykonawcy wskazane w fakturze. 

3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 
4. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen 

jednostkowych, które zostaną określone przez Wykonawcę. 
 

 

§ 4 
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1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na dostarczony sprzęt określony w załączniku nr 2 do SIWZ na 
okresy tam wskazane, licząc od dnia dostawy sprzętu  

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn 
tkwiących w sprzęcie w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne 
sprzętu  powstałe po jego odbiorze pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania 
rękojmi i gwarancji.  

3. W ramach rękojmi i gwarancji, Wykonawca zapewni bezpłatny serwis w miejscu użytkowania sprzętu. W 
przypadku awarii wymagającej naprawy poza miejscem użytkowania Wykonawca odbierze sprzęt wadliwy z 
miejsca użytkowania, a następnie dostarczy w to miejsce sprzęt naprawiony lub wolny od wad w 
nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od daty zgłoszenia wady sprzętu. Wykonawca dokona powyższego 
odbioru i zwrotu na własny koszt.  

4. Na okres naprawy sprzętu poza miejscem jego użytkowania Wykonawca przekazuje sprzęt zastępczy o 
paramentach równoważnych. 

5. Wykonawca na zlecenie Zamawiającego zapewni odpłatny serwis pogwarancyjny przez okres 5 lat po 
ustaniu rękojmi i gwarancji. 

 
 

§ 5 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może 

naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 
a. za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień opóźnienia, 
b. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w 

wysokości 0,2 % ceny za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  
c. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % ceny. 

1) O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 
Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary. 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 
§ 6 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 

 
§ 7 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności takiej zmiany. 

§ 8 
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010, nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 
2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a) oferta Wykonawcy, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 
§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 

   ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 
 

 


